


Ffyrdd o wneud cwyn 

Mae gwahanol ffyrdd o wneud cwyn i'r Ombwdsmon: 

l. Ar ffurflen gwyno'r Ombwdsmon trwy'r wefan -

www.ombwdsmon.cymru

2. Ar y ffurflen gwyno trwy'r post at: l Ffordd yr Hen Gae, Pencoed CF35 SLJ

(mae ffurflenni gwyno ar gael ar y wefan neu trwy ffonio 0300 790 0203).

Rhain yw'r ddau fodd dewisol o wneud cwyn oherwydd eu bod yn rhoi'r cyfle

gorau i gasglu'r wybodaeth mae'r Ombwdsmon ei angen.

3. Trwy lythyr i'r cyfeiriad uchod. Dylai llythyr gynnwys y wybodaeth a ofynnir amdano 

yn pwyntiau bwled oddi tano.

4. Trwy ebost at holwch@ombwdsmon.cymru gan ddefnyddio ffurflen gwyno'r 

Ombwdsmon. Os nad yw yn bosibl llenwi'r ffurflen, dylai'r ebost gynnwys yr hall 

wybodaeth a ofynnir amdano yn y pwyntiau bwled oddi tano.

5. Dros y ff6n, yn arbennig pan fyddai aelod o'r cyhoedd yn ei ganfod yn anodd gwneud 

y cwyn trwy unrhyw un o'r moddau uchod. Byddai staff yr Ombwdsmon fel arfer yn 

trefnu apwyntiad i gymryd cwyn dros y ff6n.

6. Ffyrdd eraill a all fad yn briodol gan ystyried anghenion y person sy'n gwneud y cwyn, 

er enghraifft trwy ddefnyddio BSL (laith Arwyddion Prydain). 

Mae'r Ombwdsmon angen y wybodaeth ganlynol er mwyn 
gallu ystyried cwyn 

• beth wnaeth y sefydliad o' i le

• pryd y digwyddodd yr hyn a gwynir amdano

• yr effaith gafodd y digwyddiadau ar yr achwynydd neu'r person y cwynir drosto

• sut, a pha bryd, cafodd y cwyn ei gyflwyno yn uniongyrchol i'r sefydliad, neu phaham

nad oedd hyn yn bosibl

• beth mae'r achwynydd yn gobeithio y gall yr Ombwdsmon ei gyflawni

Canllawiau ar sut i wneud cwyn i'r Ombwdsmon 



• os yw gweithrediad cyfreithiol wedi' i ystyried fel arallddewis i ddod a chwyn at yr

Ombwdsmon

• cop'iau o'r dogfennau mwyaf perthnasol y mae angen i'r Ombwdsmon i'w ystyried

• yr awdurdodaeth i weithredu ar rywun arall os oes angen.

Mae'r Ombwdsmon angen ei fodloni 

• ynglyn a hunaniaeth yr achwynydd a bod ei f /manylion cyswllt yn hysbys

• os yw'r cwyn ar ran person arall, bod y person arall wedi rhoi awdurdodaeth

• os yw'r person yna ddim yn gallu darparu awdurdodaeth neu wedi marw, bod yr 

achwynydd yn berson priodol i gyflwyno'r cwyn

• bod hunaniaeth y gyfundrefn a gwynir amdano'n wybyddus a bod y sefydliad o fewn 

awdurdodaeth yr Ombwdsmon

• bod cynnwys y cwyn yn ddigon eglur i'r Ombwdsmon allu asesu'r cwyn ac i wneud 

penderfyniad

• bod y cwyn wedi cael ei gyflwyno i'r sefydliad a gwynir amdani, neu fad rheswm 

eithriadol nad yw gwneud hyn yn addas.

• bod y digwyddiadau wedi digwydd llai na blwyddyn yn ôl, neu fod y gŵyn yn cael ei 

gwneud o fewn blwyddyn ers i’r digwyddiadau ddod i’r amlwg. Yn gyffredinol , ni fydd 

yr Ombwdsmon yn ystyried cwyn am rywbeth a digwyddodd fwy na blwyddyn yn ôl, 

oni bai bod rheswm da dros wneud hynny.  






